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PARTO OFICIALA

S U B  VERDA  S T A N D A R D O

Sendube oni ankaŭ iom laboros en Gen
evo, kiel en Bulonjo, sed ('efe oni multe 
gojados, kiel ankan en Bulonjo, fu ne

Ho severegaj samideanoj, ne riprofu, 
mi petas, ne tro riprofu tiujn malseriozajn 
parolojn; ni havos en Genevo tri aŭ kvar 
laborkunvenojn kies detala programo zorge 
prepariĝas. Sed, vere, tute malkare, kiuj est
as viaj plej belaj rememorajoj el Bulonjo? 
Diru, konfesu, fu estas...?... Vimininterrom
pas, fu ne? La plej belaj rememoroj viaj estas 
la malferma kunveno, la aplaŭdegado al 
D-ro Zamenhof, la gajaj interparoladoj kun 
{iulandaj amikoj, la kunpromenadoj. la 
festeno kun la diverslandaj paroladetoj, la 
vojagoj, unuvorte fiuj momentoj, kiam vi 
plej forte sentis tiun ne esprimeblan frat
ecan spiriton, kiun vi Satas, kaj kiun pri
kantas niaj esperantistaj poetoj, kaj la unua 
el ili D-ro Zamenhof, nia amata majstro.

Do, en Genevo ni deziras havigi al vi 
multajn tielajn momentojn, tiamaniere 
ke vi povos Ci-tie fari grandan kolekton da 
(Mamaj belaj memorejoj, ne el tiuj memor
ejoj, kiujn oni tre kare ametas en specialaj 
« magazenoj por turistoj t, sed el tiuj 
memorajoj, kiuj gravurigas en la koro kaj 
redonas fortajn impresojn ('iufoje kiam oni 
ilin repensas.

Merkredon 29-an de Aŭgusto, tagmeze, 
ni havos grandan festenon en la Promen
ejo des -t Bastions - sub speciala Stofa ten
dejo. La kosto de la festena karto estas 
Fr. 2.50. Ni preferis ne havi riĉegan man
gon kaj malaltigi la prezon tiamaniere ke 
■'iuj senescepte povos partopreni al tiu 
bela festeno, dum kiu, inter la belegaj 
arboj de 1’parko, ni povos manĝante inter
paroladi, aŭdi muzikon, aŭdi paroladojn 
kaj ankaŭ trinki je la vivo de nia lingvo 
kaj de ĝia kreinto.

La jaŭdo 30-a estos Sendube la plej 
bela tago en la tuta kongreso. Ni ensiligos 
matene sur specialan grandan vaporsipon 
ornamitan per verdaj flagoj, kaj ni vetur
ados sur la blua lago admirante gian bel
egan ('•irkaŭaĵon de pentrindaj pejzago] 
kaj imponaj montoj. Ni pasante salutos la 
francan bordon de la lagokaj postela malnov
ajn murojn de 1'kastelode duilon. EnVevey, 
ni estos oficiale akceptataj de la urbestr
aro. Bela ceremonio, kun muziko ĉiuj ni 
iros al la granda hotelo, kie okazos nia 
granda tagmanĝo kun oficialaj paroladoj, 
ktp. Poste, ni havos kelkajn horojn por 
viziti la ĉirkaŭajon de Vcvejr. Por tiu bela 
festo, la karto koslas nur 5 fr. kaj gi donos 
rajton por grandaj rabatoj fe fiuj firkaŭaj 
montaj vagonaretoj. Post tagmanĝo ni 
povos do supren veturi tre rapide sur kel
kajn montsuprojn por gui belegan videjon.

Vespere ni revenos Genevon, per nia 
Sipo, kaj kiam, reenirante la belan haven
eton de Genevo, kiam fiuj lumoj de 

'  Tbordstratoj kaj pontoj briligados kolorajn 
fajrorubandojn sur la akvo, tiam pasante 
inter ambaŭ lumturetoj de Thaveno, ni 
povos kanti unuvofe nian himnon kiu vibre 
sonos sub la stelplena iielo antaŭ la gast
anta urbo. Neniu volos foresti tiun belegan 
tagon. La Sipverturado estos senpaga por 
la k ongresanoj, sed kompreneble oni akcep
tos sur la Sipon nur tiujn kiuj havos la 
festkartojn por Vevey, far ni devas fiuj 
('eesti je la belegaj akfeptoceremonioj, kiuj 
preparas al ni la tiea urbestraro. Ni estas 
certaj, ke fiuj kongresanoj sin enskribos 
por tio.

I,’Administrantaro do jurnalo 
lasas al fiu aŭtoro de artikolo la respondecon 

de lia skribejo.

La jurnalo prenas sur sin nenian respondecon 
pri la anoncoj.

O P A J  A R O M O J

Ankaŭ la tagoj de Tvojago tra Svislando 
estos tre belaj. Vi povas legi en tiu fi pago 
de la gazeto la detalan programon kaj la 
prezon. Por vi tu rado sur montaroj, sur 
lagoj kaj tra lando, por mangado kaj dor
mado, vere la organizanta kompanio postu
lis tre malkaran prezon, kaj ni ankaŭ 
esperas ke multaj partoprenos.

Por bone organizi fion, estas facile kom
preneble, ke ni devas tre baldaŭ koni la 
nombron de la partoprenontoj, tial ni petas 
ke, por la grunda festeno, por la festo kai 
mango en Vevey, kaj por la vojago tra 
Svislando, oni sin enskriba, duokaze, 
amali la dekvina de aŭgusto. Tiuj, kiuj 
sin enskribus poste, riskus ne plu ricevi 
lokon, far la nombro de la lokoj estos tiam 
limigita.

Nu, post tiuj kelkaj materialaj montroj, 
mi ripetas al fiu tiun koran alvokon : ne 
forgesu enskribi vin por la festoj, tiama
niere ke vi povos pasigi, sub nia bela verda 
standardo, borojn kies plezuro restos en 

koro longe post la kongreso. Vi kantos

rigardu Teston ton.»
K. F

DUA KONGRESO UNIVERSALA 
en Genevo.

(de Ui 28» de Augusto gis lu li* de Septem

bro. 1906). sub la, prezido de Dm Zamenhof

ALIGOi
Oficiala kongreshalo (verda karto: 10fr.). 

Ciu, kiu afetos tiun karton, bavos rajton 
('eesti je fiuj ajn kunvenoj de la Kongreso, 
ricevi ('iujn dokumentojn necesajn por la 
laborkunvenoj, kaj ankaŭ afeti i , 2, 3 aŭ
4 familianojn kartojn (blankaj kartoj: 5 fr.) 
por anoj de sia familio.

I.a kongresanoj estas pelataj sendi sian 
aligon la plej eble frue por faciligi la lab
oron de la oficistoj kaj malpezigi la troSar- 
gon dum la lastaj tagoj. La personoj kiuj 
prenis sur si la centrigon de la aligoj estas 
treege petataj sendi tiujn al ni regule je 
certaj datoj, sen atendi la lastan momenton 
por sendi ilin kune.

Monon oni sendu nur al la kasisto de la 
Loka Organiza Komitato, S-ro Jira, 7, str. 
des Vollandes, kaj ne al alia nomo.

La kasisto petas, ke la sendonta] bonvolu 
klare skribi siajn nomojn kaj eldiri detale 
sur la dorso de la kupono pro kiaj aferoj 
ili sendas la monon.

Ekz. S-ro X sendas 100 fr. kies:
IO fr. por aligo;
15 fr- por 3 invitatoj ;
35 fr. por 7 tagoj de logado; la ceteron 

kiel donaco al la kaso de TKongreso.
Por la postaj kaj bankaj mandatoj, la 

sendantaj volu kalkuli, ke ofte ni ricevas 
perdon je la Sango, kaj en tiaj okazoj ald
oni la diferencon.

PROGRAMO 
Mardo 28* de Augusto.

8 h. ‘/s vesp. — Victoria-Hall. — Solena 
malfermo de Tkongreso.

Merkredo 29* de Augusto.
Matene, en Universitato. — Preparaj kun

venoj (komisioj, sekcioj, k. t. p.). 
Tagmeze. — Oficiala festmango. 
Posttagmeze, en Universitato. — Unua kun

veno generala.
Vespere. — Teatra riprezento.

Jaŭdo 30“ de Aŭgusto.
Ekskurso sur Leman lago; — Ricevo en 

Vevey de la estraro ; — Festmango. 

Vendredo 31a de Aŭgusto.

Matene, en Universitato. — Dua Kunveno 
generala.

’Posttagmeze. — Ricevo de la kongresanoj 
de II. Thudicum, en Chatelen'a parko;
— Visita de la Ariana Museo.

Vespere. — Granda balo.

Sabato Ia de Septembro.

Matene, en Universitato. — Kunveno de la 
komisioj.

Posttagmeze, en Universitato. — Tria Kun
veno generala.

Vespere, en Victoria-Hall. — Solena fermo 
de Tkongreso.

Dimanco 2e de Septembro.

Tago lasota al libera inklino de la kongres
anoj. Diversaj kunvenoj.

Lundo .?a, Mardo i », Merkredo S* de 

Septembro.

Ekskurso en Svislando: Geneve, Montreux- 
Oberland, Spiez, Interlaken, MUrren, 
Berne, Genive. Vidu poste programon.

LOGADO
La Kongresanoj, kiuj deziras antaŭmen- 

di ('ambrojn, estas petataj informi nin je 
la sekvantaj punktoj: 

l-e dato de alveno;
a-e kiom ili volas pagi sian ('ambron; 
S-e apartaj deziroj.
Samtempe ili pevas sendi la respondan 

monsumon al nia kasisto, S-ron Jira, 7, 
str. des Vollandes. Nenian monon oni sen
du al alia nomo.

La prezoj de la ('ambroj, en la kongresa 
sezono estas ordinare :

En unuaklasaj hoteloj, 6 fr. por unulita 
('ambro, IO fr. por dulita.

En duaklasaj hoteloj, 4 fr. por unulita 
('ambro, 6 fr. por dulita.

Fn privataj domoj, S fr. por unulita, 
La komisio povos ankaŭ havigi komun

ajn dormejojn por I fr. fiu lito, kaj sam
tempe informos nin pri la nombro de anoj, 
kaj la dato de la alveno.

Por la komisio de logado:

J. LAMON.

VOJAGOJ
Oni tre ofte demandas la lokan Komita

ton pri la vojagoj, rabatoj fervojaj, Sipaj, 
ke.

Por la parto de Tvojago farota ekster 
Svislando, oni devas sin turni al la naciaj 
societoj, kiuj solaj povas sin okupi pri tio.

Por la parto trairota en Svislando, la 
Federaj Fervojoj donas nenian rabaton. 
Sed estas tarifo de transporto je rabato 
prezo por la personoj ope vojagantaj.

FESTOJ & FESTENOJ 
Merkredo 29 Aŭgusto. — Granda ofi

ciala Festeno, en la kiosko des Bastions. 
Prezo de la festena karto: Fr. 2.50. 
Jaŭdo SO Aŭgusto, dum la Sipveturado 

sur la Lago. — Granda festeno enVevey, 
kun festo, oficiala akcepto, rabatoj sur la 
snurtramoj firkaŭaj, ktp.

Prezo de la festa karto: Fr. 5. -.
Sin enskribu antaŭ la 15-a de Aŭgusto.

EKSKURSOJ
La Loka Organiza Komitato 'preparas 

oficialan ekskurson tra Svislando. Jen la 
programo de tiu ekskurso :

Lundi 3 sept. — Foriro de Genevo; tag
longo en Montreux; per Montreux-Ober- 
land fervojo gis Interlaken, vespermango, 
nokto.

Mardo 4 sept. — Ekskurso kaj tagmanĝo 
en M (I tren ; reveno, vespermango kaj 
nokto en Interlaken.

Merkredo 5 sept. — Foriro; tagmanĝo 
en Bera ; reveno en Genevo.

Kosto (kalkulante vojadon, mangon kaj 
('ambron) ; li-a klaso: Fr. 57. — ; IH-a

klaso : Fr. 47.30. Por tiuj, kiuj forlasos 
la anaron en Berne : li-a klaso: Fr. 52. : 
IH-a klaso: Fr. 43.50.

Sin enskribu antaŭ la 15-a de Aŭgusto.

PAKTO NEOFICIALA

Universala Kongreso de la Societoj
POR KRISTANA AGADO

En Genevo nune okazas tiu kongreso, 
kiu estas unu el la unuaj en kiu Esperanto 
havas sian indan lokon de internacia kom
prenilo; kvankam ankoraŭ nur en rilate 
malgranda nombro de personoj. Lundon 
30-an de julio okazis impona ceremonio en 
la pregejo de 1’Oratoire, ornamita je tiu 
okazo per fiagoj kaj devizoj Esperantistaj.

Post prego de S-ro Anderson, pastro en 
Norveglando kaj bora kanto, S-ro Horace 
Dutton, pastro en Usonalando, kaj vic-pre- 
zidanto de la Kongreso, faris la jenan pa
roladon :

Parolado de R-da Pastro Horace Dutton : 

Geamikoj en Jesuo Kruto,
Unue mi deziras saluti vin Lan mia opinio, tiu 

i i kunveno estas tre grava afero, kaj novajo en 
la kristana eklezio, car ni kuvenas tie kiel kristanoj 
uzante nur unu lingvo sentraduke.

Eble ni ne estas ankoraŭ lertaj Esperantistoj, 
ni estas nur komencantoj, sed ni havas bonan 
esperon kaj deziron fari progreson en esperanto. 
Eble proksima jaro vidos progreson.

Ni havas ankan kunvenantajn kun ni kelkajn 
amikojn, kiuj neestasnunekristanajn Endevistojn. 
sed kiuj alvenas por helpi nin. Ni estaj mallertaj 
Esperantistoj, kaj ni bezonas helpon. Ni estas tre 
dankemaj al liuj amikoj pro tiu helpo kaj ni espe
ras, ke ili sentas sin bonege.

Kiel ni, ili multe deziras rompi kaj detrui la 
barilojn lingvajn, antauenigi la homan unuigon.

i. Mi p Ne
. vian nomon elvokitan. Mi i 

______ . _____ aii kiuj intencas paroli en Espe
ranto Vorto de Dio estas: « Tie estas la libereco, 
kie estas la Spirito de nia Sinjoro. »

Ni deziras diferencigi tiun i-i kunvenon de nia 
dua kunveno, kiu okazos proksiman merkredon 
posttagmeze.

La merkreda kunveno estas por propagando ; 
oni parolos germane, france kaj angle.

Nune oni kunvenas kiel Esperantistoj, por prak
tikaj celoj

Ni devas pripensi pri kelkaj aferoj, kaj decidi 
ilin. Ni devas elekti komitatojn, kiuj povas raporti 
C-e la merkreda kunveno.

Bonvolu permesi min proponi kelkajn aferojn, 
kiuj devas esti deciditaj.

t). Traduko en Esperanto de nia nomo « Chris
tian Endeavour ».

2). Pri nia signo aii pinglo.
3). Ni multe bezonas ideojn pri nia uzado de 

Esperanto en nia agado kiel kristanaj Endevistoj.
Permesu min mallonge klarigi tiun fi deman

dojn.
1). Unue ni uzis la vorton klopodo por traduki 

nian nomon « Christian Endeavour ». Sed oni ne 
satas tiun vorton: ne estas vorto belsona, kaj Jia 
signifo diferencas de nia frazo • Christian 
Endeavour ».

Estas multaj vortoj uzeblaj: — Klopodo, Klo- 
podistoj: Agado, Agadistoj; Penado, Penadistoj: 
Aktivo, Aktivistoj: Endevo, Endevistoj, kaj Sek- 
vantag, Sekvantistoj.

Eble ni bezonas elekti komitaton por pripensi 
pri tiu ('-i traduko. Tiu komitato devas konsisti el 
spertaj Endevistoj kaj lertaj Esperantistoj.

2). Pri nia signo.
Tiu (-iestas ankan grava afero, kiu devas esti 

nune decidata. Lan mia opinio ni bezonas havi 
nian propran signon, kaj ankan tiu fi signo devas 
havi la verdan Esperantan koloron. Mi proponas, 
ke ambaŭ aferoj — nome, la traduko de la nomo 
kaj afero de la signo — devas esti fordonitaj al 
sama komitato.

3'. Sed mi rapidas al nia tria demando pri prak
tikaj ideoj La demando estas: — kiamaniere 
povas Esperanto farigi la plej granda bono al nia 
kristana Endeva Movado ?

Kompreneble oni deziras pripensi pri Esperanto, 
kiel rimedo ne kiel celo, kaj ni deziras uzi ĝin por 
la gloro de Dio, kaj por antauenigi la regnon de

Lau la tempo donita al tiu afero, nia esperanta 
progreso dum la pasintaj ses monatoj estas rimar
kinda. Niaj gejunuloj komencas lerni Esperanton.

Profesoro \Vells, redaktoro de nia « Christian 
Endeavour \Vorld » parolos pri tiu progreso. Oni 
deziras ankaŭ audi de aliaj fratoj pri tiu progreso.

Kompreneble ciuj ('eestadoj deziras audi kia
maniere oni povas uzi Esperanton, kiel rimedon 
en nia Kristana Endeva Movado.



*  ESPERANTO *

La via demando, se mi komprenas viajn pen
sojn. eslas iom kiamaniere.

Gu eslas Esperanto praktika afero por ni ? Ni 
havas multajn laborantajn junulinojn, kiuj ne 
havas tempon aŭ monon por elspezi, kaj kiuj 
estas iom mallertaj. Cu tiuj ri tie okupataj kaj 
mallertaj aktivistoj povas lerni Esperanton?

Tie ri niaj vizitantaj amikoj povas helpi nian

P'Sinjoro Privat kaj Pastro Schneeberger kaj 
Sinjorino Junok povas sciigi al ni pri la multaj 
grupoj en Anglolando, kaj tra Europo, kaj fie 
tra la tuta mondo, kiuj kunvenos kaj entuziasme 
lernas Esperanton. ............

Lastan semajnon Dro. Clark kaj mi vizitis Espe
rantan grupon de Endevistoj, kiun S-ro Privat 
instruas. Tiu fi grupo lemis nur dum tri afi kvar 
semajnoj, sed ni acidis la anojn parolantajn Espe
ranton kun granda intereso,

Profesoro Wells povas paroli pri lagranda pro
greso en la Unuigitaj Statoj.

La internacia kunvena uzado de Esperanto ne 
estas la plej grava profito, kiu povas esti antau- 
vidata de tiu i-i movado, Ni kunvenas en Kongre
soj nur tre malofte, kaj ankan malmultaj aktivistoj 
alvenas al tiaj kunvenoj.

La granda demando estas: ru profitos Espe
ranto al la gejunuloj kiuj ne provas viziti niajn 
internaciajn Kongresojn V Cu Esperanto prolUos 
la ordinaran neinstruitan homon 'I

La sukceso au malsukceso de tiu internacia 
lingva movado dependas de la respondo al tiu 
demando La Tieulo povas sendi Brnajn infanoj al 
du aii tri fremdaj landoj por lerni fremdajn ling
vojn, sed la malrica ne povas sendi siajn infanojn 
al fremdaj landoj. La nuna lingva metodo estas 
por Tieuloj, ne por malrifuloj, kaj mi repetas 
mian demandon; ru Esperanto povas helpi po
polajn homojn por gajni iom da tiu profito kiun 
ricevas la Tieaj gejunuloj el la lernado de fremdaj

Tiu «'i demando estas tre grava, kaj mi esperas 
ke vi respondos al iii.

S-ro Mercier-Odier, generala sekretario 
de la Kristana Kongreso legas tiam salutan 
leteron de D-ro Zamenhof al la Kongreso :

Varsovio, 19-an de Majo 1906.

Tre estimata Sinjoro!

Mi sendas mian koran dankon al vi kaj al la 
organiza komitato del la Kongreso por la tre afa
bla kaj min tre honoranta invito, kiun mi ricevis 
de vi. Estus por mi granda plezuro, se mi povus 
plenumi vian deziron, kaj mi scias, ke per paro
lado en via tre grava Kongreso mi farus ani 
grandan servon al la afero de esperanto. Sed 
daŭrinde. la stato de mia sano kaj ankaŭ diversaj 
aliaj cirkonstanco! ne permesas al 
vian afablan inviton.

Ne povante partopreni
petas vin, estimata singoro, .v.» --
Kongreso mian Coran saluton. Mi estas konvinkita, 
ke ankan sen mia persona parolado, la membroj 

•« Kongreso komprenos kaj sento la tutan 
on de lingvo intemacia, kaj la kongreso

lo ei ian definitivan kaj gravan

Kristo deziris, ke la homoj 
Sed amo inter la homoj '-"" 
komprenas; ' .........._ plej gravaj taskoj por
MUI uu• as .o...,.. ... amantoj de Kristo estas : fari 
rion kion ili povas, por enkonduki inter la homoj 
ian lingvon, per kiu siuj povus sin komprenadi, 
ne altrudante unu al apa sian lingvon. Kunveninte 
el eiuj partoj de la mondo, vi, rnembroj de la 
kongreso, sentos tre bone, kiel forte via multe: 
lingveco malhelpas la fortikigadon de la principoj 
de Kristo

efektivi
i fari i a Koi______ ingreso i ,

la ordonoj de Kristo, tiam
ama., _________ la Kongreso ian decidon, kiu
ne per vortoj, sed per faroj, akcelos la reciprokan 
komprenigadon kaj amikigon de la homoj, 
fani decidon koncerne la enkonduko de lingvo 
neutrala kaj pripensu la rimedojn, per kiuj vi 
povas plej efike efeklivigi tiun decidon. Se en 
via reaonta kongreso rioj partoprenantoj tre 
bone komprenos sin reciproke, fani vi povos 
kurage diri, ke via nuna kongreso estis unu el la 
plej gravaj kaj plej fruktoportaj.

Kia lingvo devas esti internacia? Tio n  estas 
afero indiferenta; vi povas elekti kiun lingvon vi 
volas. Sed, ear en la nuna tempo ekzistas nur unu 
sola lingvo, kiu montrigis tute tauga por eiuj 
interhomaj rilatoj kaj havas grandan nombron 
da amikoj kaj laborantoj, tial Sajnns al mi, ke la 
plej utila estos, se anstataŭ serei ion novan, vi 
aligos al tiu ei jam preta afero.

— ■ ...........- •— multe fari por la afero
interpopola fratigo. Mi 
, ne sole ar ' -  —1

agos. L. Zamenhof.

Tiu bela letero, ricevis grandan aplafidon.

Prenis la parolon poste : Pastro Amos 
li. VVells, el Boston, Usunalando, kies par
olado estus plene citinda ; pastro Schnee
berger, tiam same elokventa kaj korpren- 
anta: S-ro Privat, la generala sekretario 
de la Esperanta kongreso, kiu esprimis en 
longa kaj tre interesa parolado siajn krist
anajn esperojn ; S-ro Minod, el Sauverny; 
S-no Junck, kiu aplaŭdigis versajon kaj 
elektrigis la aŭdantaron per deklamo de 
» La Vojo »; S-ro Auerbach, el Bppati 
(Tirolo), kiu parolis pri divastigado de 
Esperanto inter neinstruituloj; F-no Ver- 
cellinat, italino, kiu pritraktis la utilon 
de Esperanto por nerkaj fraulinoj kiuj 
junaj devas iri por gajni sian vivon per 
laboro eksterlanden : S-roj Dupertuis, aut
oro de bela speciala postkapo de la kongr
eso, kaj S-ro Bourquin. teologiisto. Multaj 
el la lastaj lernis la lingvon nur de tri 
semajnoj.

Kelkaj p rak tika j A feroj

Ssperantistaj foteloj. — Kiam voja
gi! kun via verda stelo fiksita Ce via vesto. 
En vagono vi tre ofte renkontas personojn 
kiuj diros al vi : t  eti do vi estas esperan
tisto, sinjoro ? aŭ, kiu do estas tiu (-igito, 
kiun vi havas fe. via butontruo? » kaj de 
tio vi havas okazon por paroli pri nia afe
ro. Post kelkaj klarigoj pri la lingvo vi 
donos al via kunvojanganto flosilon de 
Cefef (Ciu esperantisto devas fiam havi 
uu afi novan adepton, aŭ almenaŭ perso
jn ne malfavoran por esperanto.
Kelkafoje ankaŭ vi renkontos samide

anon kiu, vidante vian verdan stelon, tuj 
ekbabilados kontente kun vi, igos vin for
gesi la longon de la veturado, aii donos al 
vi utilajn informojn pri la lando kiun vi 
vizitos: kaj la kunestantoj, mirigitaj de 
de via facila interkompreno, ricevos favor 
egan impreson pri nia afero.

Tiuj renkontoj estos precipe oftaj en la 
progresemaj hoteloj, kiujn Esperanto in
teresas, kaj fe kiuj mi varmege konsilas al 
vi, ke vi logigu dum viaj vojagoj aŭ rest- 
adoj. .

Jen estas listo de tiuj hoteloj. Tiuj nom
ojn, la mastroj nun komunikis al mi, afi 
mi ferpis en diversaj esperantistaj gazetoj, 
fu en 1'« Esperantiste *, kiu de longe faras 
propagandon inter la hotelistoj, eu en 
«The British Esperantista, eu en «Tra 
la mondo», ktp. .

La steleto montras la hotelistoj fe kiuj 
almenaŭ unu oficisto korespondas kaj 
parolas en Esperanto. La litero K montras 
la hotelojn, kiuj nur korespondas en Esp
eranto. , ,, ,

* Hotelo Reichshof, Reichenberg, Bohem- 

lando.
* Hotelo Castiglione, Boulogne-sur-Mer, 

(P.-de-C.), Franclando.
* Restaurant-Hĉtel, rue Wissocq et Bel- 

tene, Boulogne-sur-Mer.
* Hetei de Paris et du Mont-Blanc, St- 

Armand-les-Eaux (Nord).
* Hotelo de 1'Univers, Boulevard Ileurte- 

loup, Tours (I.-et-L.).
* Hotelo de la Boule-dor, rue Nationale. 

Tours (I.-et-L.).
* Grand Hetei d-Aix, Aix-les-Bams (Sa

voie).
* Castitatis & Bad Barsclnvil fe Lanton 

(pr6s Baie).
* Hdtel de 1’Europe, Aix-les-Banis (Sa

voie).
* Hotel du Borvsthene, SO, rue de vau- 

girard, Paris.
* Bufedo de la Stacidomo, Mileon (S.-et-

* Pension-Hetei Speranza, Frutigen, 
Berna-Oberlando, Svislando.

* Pension-H6tel Hagen, Adelboden, Ber- 
j-Oberlando, Svislando.
* Hetei de France, Avenue de la Gare, 

Beaune (C.-d’Or).
* Hetei Eppanerhof, Eppan apud Botzen, 

Tirolo, Afistrolando.
En tiuj hoteloj, vi preskaŭ ciam trovos 

ankaŭ esperantistan gazeton.

Somerrestadoj- — Sinjoro P-ro Cli. 
Lambert, de la Dijona Universitato, redak
toro de « Esperanto-journal • pasigos la 
tutan monaton septembron en la Pension- 
H6teIo, Bel-Air, en BOnigen, apud Inter
laken, Svislando.

S-ro D-ro M.-A. Boubier, Prezidanto de 
U. E. G., pasigas grandan parton de la 
monatoj julio kaj aŭgusto en Pension-Hot- 
elo Douche-Gay, en Juffly, apud Bonne- 
sur-menoge (Hte-Savoie).

S-ro D-ro Fromageot, vic-prezidanto de 
la esperantista grupo, Beaune, pasigos la 
finon de aŭgusto en hotelo de P Esperan ce, 
en Marecottes, apud Salvan i Valais).- 

Ĉiu el ili estus felica renkonti en sia 
somerrestejo, aliajn diverslandajn samide
anojn.

Esperantaj 6fteejoj. — Oni ne devas 
miri, ke la nombro de la esperantistaj ko
mercistoj ne estas jam tre granda. Hotel
istoj, al kiuj ni proponas, ke ili lernu Esp
eranton, respondas plej ofte : a Lerni vian 
lingvon postulus de mi penadon tro gran
dan rilate al la trafota pligrandigo de mia 
klientaro. «Pro tio, nur la hotelistoj, kiuj 
satas progreson au kiuj havas inklinon al 
la lernado de la lingvoj, igas Esperantistoj.

Same kiam la telefono estis Jus elpensita, 
la abonantoj estis tre malmutaj. Oni diris: 
«Aboni viau telefonon postulus de mi mo
non iro grandan rilate al la trafota plifa
ciligi de miaj komunikadoj kun miaj kon
atuloj. «Kaj, pro tio, nur la homoj pro
gresemaj abonis la telefonon.

Sed, samtempe, oni kreis publikajn tele
fonajn kajutojn, per kiuj la ne-abonintoj 
je la telefono povis uzi profite tiun mirin
dan ilon, certigis pri gia utileco, kaj prak
tikeco, kaj post abonis gin.

Same, mi opinias, ke oni devas krei, en fiti 
mbo,publikan Esperantan oficejon, per kiu, 
la ne-esperantistoj povos uzi profile esper
anton, certigi pri gia utileco, kaj praktike
co, kaj poste igos Esperantistoj.

Pri tiuj oficejoj, mi opinias, ke ni devas 
kaj povas decidi nenion definitivan. En 
liaj aferoj, ankoraŭ tute novaj kaj plenaj 
je ne-antaŭvideblajoj, oni ne devas kom
enci, farante programon kaj projekton rig
idan kaj ne-ŝangeblan. Oni devas havi nur 
generalan celon, kaj provizoran planon, 
por gin atingi; planon kiun oni Aangetos 
pli malpli laŭ la cirkonstancoj kaj la rice
vota sperto. Do, komence, mi skribis por 
provo al la prezidantoj de proksimune tri
dek grupoj kaj demandis al ili :

l-e Se komercistoj (hotelistoj, ktp.) 
esperantistaj aŭ ne, sendoj al vi prezarojn, 
gvidlibrojn aŭ aliajn propagandilojn indi
viduajn, aii multopajn, redaktitajn en 
esperanto, fu  vi promesas : 

u) ilin disdoni, komuniki al la esper
antistojn de via urbo, fe viaj kunvenoj ?

ilin traduki al-la neesperantistojn de 
via urbo, kiuj petos tion al vi?

e) kiel eble plej klopodi por konigi al la 
publiko esperantista aii ne pri kiuj aferoj 
vi ricevis informojn per esperante redak
titaj broŝuroj aŭ prospektoj, kaj pri kiuj 
vi povas, konsekvence, doni sciigojn ?

Vidu la sekvon sur la franca pario.

Esperanto-Jurnalo publikigos en la 
sekvantaj numeroj la tutan tekston de la 
diversaj pecoj definitive akceptitaj en la 
oficiala programo de la teatra parto. La 
legantoj de la gazeto povos sekve havi sub 
la okuloj dum la reprezentadoj la tekston 
de la kantoj kaj deklamadoj laŭ la deziro 
esprimata de mui tuj kongresanoj.

Gazetoj Esp erantista j

Oni povas aboni (-iujn gazetojn Esper 
antistajn c'e ('Administrado de « Esper
anto ». Aldoni po 0.10 por korespondaj 
elspezoj. Nenia garantio de regula apero.

Lingvo lnternacia, duonmonata revuo por 
Esperanto, eliranta la l-an kaj la 15-an de fiu 
monato.

Jara abono: sen literatura aldono 5 frankoj, 
kiun sumon oni sendu laŭeble per posta mandato. 
(Por papermonoj ni kalkulas : 5 frankoj =  2 
rubloj — 4 germ. markoj =  4 Silingoj =  I dolaro 
: 2,50 hoi. floreno =  4 skand. kronoj =  5 aŭstro- 
hungaraj kronoj.) — Kun literatura aldono 
7 fr 50. o r 

prezo de Ciu numero : 40 centimoj; numero de 
la Kongreso : 60 centimoj.

AL LA KORESPONDANTOJ

l-a Sinjoroj korespondantoj de Esper- 
anto-jurnalo pardonos, ke ni ne skribas 
al fiu per aparta letero, sed ili estas tro 
multaj ; kaj far ili faras preskaŭ eiuj la 
samaj demandoj, ni respondas al ili sub 
tiu ĉi titolo.

— La demandoj pri kartoj, stampiloj, kaj 
insignoj de korespondantoj estos solvataj 
en la venonta administra kunveno.
— La helpa korespondanto principe eslas 

anstatattulo en la okazoj de foresto de la 
alia. Tamen ambai! povas fari inter si kian 
ajn regularon.

— Ni tre insiste petas niajn korespon
dantojn atenti pri la cirkulero kiun ili hal- 
daŭ ricevos rilate la anoncado en la jur
nalo. Tiu fakto estas Ire grava. Se ili nin 
helpas, la tuta kosto de la gazeto povos esti 
pagata de la anoncoj, kaj ni tiel povos fari 
grandan senpagan disdonadon.

— Pri la vendejoj, ne estas utile ilin 
sennecese multigi. Estas pli bone havi nur 
unu vendejon malproksime de la stacido
mo. kaj zorgi ke fiam tiu ei estus provizata. 
La rezultato atingota estas pli regula vendo
ol senutila perdo de nevenditaj ekzemple
roj.

— Tre bona propagando konsistas en- 
presigi en lokaj gazetoj la enhavon de la 
lasta numero, kun la adreso de la vendejo 
kaj de 1'korespondanto.

— La korespondanto saldas regule (mo
nate) la konion de la vendistoj. Li ricevas 
mem monon kaj nevenditajn n-rojn. Tiujn 
fi li disdonos por la propagando, distranf- 
inte la angulon kun la dato, kiun li kon

os, por ebligi kontroladon.
- Estas vendeblaj ankoraŭ kelkaj akcioj 

je la prezo F r: 25. Statutojn de la Societo 
ni sendos senpage laŭ peto al la korespon
dantoj. Aliaj personoj volu aldoni unu 
frankon al la postulo.

La Administranto.

K O M ER C O  S  IN D U S T R IO

;o kaj la industrio.

Ni ricevas la jenan leteron :
Estimata Sinjoro,
Ni havas la plezuron sciigi vin ke ni 

fondis en Parizo sekcion de la Esperantista 
Grupo Pariza sub titolo :

Sekcio industria kaj komerca 
de la Esperantista Grupo Pariza 

Ni estus felicaj se vi sciigus komercist
aron de via urbo ke komercistoj povas 
komerci kun pariza komercistaro ef ne 
sciante la lingvon francan, per nia sekcio.

Ni transdonos fiun komunikejon Esper
antan al iu ef ne Esperantista el la komer
cistaro de Parizo kaj ĉirkaŭurbo.

Ciuj transdonajoj estas senpage.
Ni sendos sciigojn pri komerco pariza 

al ĉiu kiu sin turnos al ni.
Ni esperas ke vi povos doni al ni adreson 

de simila oficejo en via urbo al kiu povos 
sin turni la komercistoj ne sciantaj vian 
propran lingvon 

Ricevu nian profundan saluton.
Por la Komitato:

Balliman 
21, rue de l'Arbre-Sec, Paris.

Tra la Blondo, tutmonda multilustrata revuo 
monata, tute en Esperanto. — Nuntempajoj, Pri 
Esperanto, Arto kaj Literaturo, Sciencoj. Komerco 
kaj Industrio, Militistaro, Maristaro, Teatro, 
Sportoj, Virina kaj Gejunula pago, Felietono. 
Konkursoj kun valoraj monaj premioj. — Ciuj 
artikoloj estas verkitaj de anoj de Handoj aludataj.
— Jare 8 frankoj; kvaronjare, 2 fr. 25. — 
Redakcio : S ro Montrosier, 8bis, rue de l’Ecu 
d’Or, Orlĉans; Administracio . 15, Boulevard des 
deux Gares, Meudon (S.-et-O.) France

Espero Katolika, 32-paga revuo monata tute 
en («peranto, malfermata por eiuj. Rakontoj, 
artikoloj pri nuntempaj aferoj, sakoj, k. e. Jare : 
5 fr. (en Franclando 4 fr.) Presejo A. Barbot, 
15, rue Etienne Fallu, Tours (France).

_b_______  _ _ 'Intemacia
Societo Esperantista por la Paco (krom avizo 
kontraua, la abonintoj estas enskribitaj kiel 
aligantoj al la Societo). -  Jara abono (aŭ mini
muma kotiza) • 5 frankoj. La Societo akceptas 
ankaii opajn angojn. Sin turni al S-ro Gaston 
Moch, 26, nie de Chartres, Neuilly-sur-Seine 
(France).

Internata Revuo medicina, monata organo 
por praktika medicino, redaktata en Esperanto 
kaj diversaj lingvoj naciaj, de diverslandaj 
kuracistoj. Celas ne nur la Esperantan, sed 
ankaii la kuracistan utilon. Jara abono : 7 fr. 
(en Franclando 6 frankoj) Paris, 33, rue Lacĉpĉde.

Esperanta Ligilo, ( iumonata revuo, Th. Cart. 
(•efredaktoro, 12, rue Soufflot, Paris V. — 
Abonkesto : 3 fr. jare.

istoj kaj Esperanto-lernantoj. Eliras monate- 
i.ucraturajoj, teatrejoj, karikaturoj Jara abono :
2 fr. 50. Presa Esperantista Societo, 33, rue Lace- 
p&de, Paris.

Aliaj gazetoj ekzistasen lingvoj bohema, bulga
ra, hispana, hungara, sveda, ktp. Informojn lan 
peto a l« Esperanto *.

L'Esperantiste, oficiala .revuo de la Societo 
franca por la propagando de Esperanto, 24 pagoj 
(formato 15 X 20) da teksto franco-Esperanta 
aŭ nur Esperanta. 8 pagoj kovrilaj (nomaroj de 
Esperantaj verkoj kaj de eiuj grupoj de la S. f. 
p. E,), Intemacia Korespondata Esperanta 
senpage disponebla por la abonantoj — 3 fr. 50. 
Jarabono (l-a de januaro, aprilo, julio, oktobro

France, flandre kaj esperante. Jara abono :
4 frankoj. — Redaktoro-administranto, al kiu oni 
fion sendu ; J' Coox, Duffel, Belgique.

Tinana Esperantisto, organo de diversaj 
anaj grupoj esperantistaj. Eliras 12 fojojn

u..... Redaktata germane kaj esperante. Jara
abono 4 frankoj. Administracio kaj Redakcio: 
Esperanto Verlag, Miller &. Borel, Berlin, S., 
"" Prinzenstrasse.

The Brltlsh Esperantlst, oficiala monata organo 
e la Brita Esperantista Asocio; 12 pagoj da 
©vajoj k. e. anglo-Esperante, kaj 8 pagoj da 
ildono tute en Esperanto. Jare 4 fr. (sen Aldono, 
f r.) - Oni abonas fe la Sekretario de la B. E. A.
3 Arundel Street, Stand, London.

Ruslanda Esperantisto, ('iumonata organo de 
la Societo « Espero » en Esperanto kaj parte en 
rusa lingvo. — La delataj j-rospektoj estas 
estas riceveblaj senpage. — Adreso : Ruslando, 
St.-Peterburgo, B. Podjaceskaja, 24, la Societo 
« Espero t. — La jara abonpago (kune kun 
membrigo en la Societon) 3 rubloj (7 fr. 50).

La Revuo, Internacia monata literatura gazeto 
kun la konstanta kunlaborado de D-ro LL. Za
menhof. Tiu nova Revuo, tule redaktata en 
Esperanto, estas pure literatura; gi enhavas : 
novelojn, romanojn, poeziojn, komediojn, dra
mojn, seriozajn studojn pri historio, geografio, 
statistiko, popolmoroj.k.c., kronikon tre mallongan 
pri la refaj mondaj okazintajoj, bibliografion.

Cio politika, religia, aŭ kio povas naski dis
putojn, estos malakceptata de la Redakcio.

D-ro L. L. Zamenhof sola povos verki artikolojn 
pri la lingvo.

La l-a numero aperos la l-an de septembro 
1906. okaze de la U-a Universala Kongreso de 
Esperanto, ciu numero O fr. 50 — jara abono 6 fr. 
Librejo Hachette kaj k-o, 79, Boulevard Saint-
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En Route pour Genĉve

Depuis le Congrĉs de Boulogne sur 
mer, 1’ĉte passe, 1’Esperanto a marche 
et ii s’est avance deja fori loin. S uis 
doute cette grande inanifeslation plila
tine, celte exp6rience si victorieuse qu a 
ete ce premier oongrĉs a vaincu bieii des 
gens jusqu’alors sceptiques i"» l ide,.’ d’une 
langue internationale. Et en effet, com
me le faisait si bicm rcmarquer' le Pr<5- 
sident de Ia Chambre de Commerce' de 
Boulogne, c’aura 6 te depuis la construc
tion de la Tour de Babel, Je premier 
grand congrĉs universe! oti tout lo monde 
se soit bien compris.

Mais malgre la solennelle « Deklara
cio > de co congres, ii se trouve encore 
parion! un certain nombre de gensi qui 
voieni dans r  Esperanto tine langue uni
verselle; ii hous esi arrive d’enlendre 
meme de liauls magistraj nous dire avec 
uu fiti sourire: « Cest trĉs bien 1’Espe
ranto, mais je n’aimerais pourtant pas 
«liron nvempechat de partei- francais. »
II faudra nous rtSsoudre dĉsormais ŭ 

-ne jamais 6crirc un article q«elconque 
salis repeler au debiti que t Esperanto ne 
viae en aname facon ii remplacer Ies langues 
eiistantes, nmis seulement a vivre a cole 
(Velles pour servir comme aimliaire dans 
les rekiiions el Ies echunges interna!ionana.

Liiveranto  a done fait un pas consi
derado en une annee, et cela dans tous 
les pays, notamment en Angleterre oŭ 
la grande Chambre de Commerce de 
Londres pour les examens des candi- 
dals achnet maintcnant 1’Esperanto ati 
meme titre que le francais ou l’alle- 
mand, et oŭ, eliton, on paio dĉjii plas 
que les aui ros Jes enblovos de commerce' 
qui savent la langue internationale. Les 
Amdricains eux aussi se mettent ŭ, ap
prendre 1’Esperanto, et, aprĉs Ie Ca
nada, le Mexique, l’Aniĉrique centrale, 
le Pĉrou, le Chili, le Br<5sil et rUruguay 
oŭ ii cxis!e dejŭ des societes esperantis
tes, Ies Etats-Unis s<;veiJIcnt ŭ 1’Espe- 
ranlo qui s’y repand maintenant avec 
une incrojable rapidi te; on ne mettra 
pas longtemps la-bas, par debi 1’Ocĉan 
ŭ notis raltraper, nous, les apathiques 
Europdens.

Et en Suisse? Oonstatons tout d’abord 
qu’il y a quelques annĉes on ne par
tei! gudre de 1’Esperanto dans notre! Pe
tit pavs. La premiere voix qui s’61eva 
dans le dĉsert — c est te cas de Je dire — 
ce fui la votx infiniment respecto du 
vdnĉr6 pllilosOphe que nous sonimes fiers 
de compter prmi nos concitoyens, je 
veus partei- de M. Ernest Naville, asso- 
cie Granger de 1’Instilut de France, qui 
presenta en 1900 a l’Acad<Sniie des Scien- 
ces moralos et poIitiques, uu memoire 
sur la question d’tuie langue intema- | 
tionale, memoire enliereinent favorable 
a I’Esperanto. Sans parlcr de 1’effet eon- 
sidĉrable que fit ce memoire en France,
ii eut chez nous une* u tiki rtjpercussion 
en ce sens que la presso suisse en par
la et fit connaitre par ce fait l’existence 
de l’Esperanlio.

Ce nest quen 1903 que les quelques j 
esperantistes suisses se sentirent assez 
foris pour fonder sous la prĉsidence ho- | 
noraire de M. Naville, la Societe Es- | 
peoniisto Suisse et son organe Ie « Svisa | 
Espero », si vaillamment redi ge ati jour- ; 
d imi encore par son fondateur M.' Th. i 
Renard. Modestes dĉbuts! Pendant long- : 
temps lection de la jeune societe se res-

A R O .V H E H IE N T ») C O L L E C T i r i

treignit'aux cJifllorisTSTanĝuc ___
II a faltu la campagne adniirablement
active et dnergique de M. Frederic 
Schneeberger, Pasteur ŭ Lauren, nom
in i president de la S. E. S., en 1904, pour 
amener en une annĉe toute la Suisse al
lemande ii 1’Espenanto. La reunion de 
Olten en avril demier, nous a revete 
la force representi par tous ces nou- 
veaux groupemenls de la Suisse alle- 
mande el nous a montris le pas enorme 
«rui aura e 16 fai! entre Ies deux congres 
de Boulogne el de Geneve. I I  exisle ac- 
tuelleinent en Suisse des groupes espe- 
ranlistes ŭ St-Gall, Genĉve, Rolle, Nyon, 
Bale, Zurich, Brenets, Locle, Neuchatel, 
Soleure, VVinlerthur, Lausanne, Berne 
et Laufen.

Nous espĉrons que tous nos groupes 
suisses seront nombreuseancnt represen
tas a Genĉve afin que nous ayons te 
Plaisir de montrcr ii tous nos samideanoj 
etrangers que notre peti! p«ys a su rat- 
Irapper te temps perdu. — li me sou- 
vicnt d’un jour ŭ Boulogne-sur-mer oŭ 
les quatre pauvres delegu es suisses trem- 
blaient malgre eux lorsquon disculait 
du lieti «lu seoond congres et que la salte 
du theatre retentissait des cris diji « El 
Svislando, En Svislando, en Suisse, zi 
Suisse!»

El alors nous ne pouvons plus com 
prendre les gens qui nous disent:, Vous 
ne rvussircz jamais avcc votre Esperanto,
co sera beaucoup trop long!

— Conunent ce sera trop long; mais, 
insenses, ne voyez-vous pas que l’Es- 
penuito avance avec une rapidite pro
digi ense, ne voyez vous pas (prii va 
bien plus vite que nous, que nous avons 
de la peine ŭ le suivie dans sa course 
effrĉnec, au cours de laquelle ii conquiert 
succcssivement les congres, les societes, 
Ies ecoles dans tous les pays.

Ce sont precisĉment ces resultats qui 
notis encouragcnt, ctest cette course qui 
nous enthousiasme et qui nous permet 
ŭ notre tour de crier k ceux qui y pren- 
nenl pari et ii ceux qui veulent y assis- 
ter pendiuit quelques jours: En route 
pour Genĉve I

Edmond PBI VAT,
Secretaire genera! du Comite local.

2E GDN8BES UNIVERSE!. D ESPERANTO

dii 28 Aoŭt au 6 septembre 1906

lin aoŭt 1905 le premier Congrĉs Uni
verse! desperante ii Boulogne-sur-Mer 
a donne au monde le spectacle absohi- 
ment nouveau de plus de quinze cents 
personnes de vingt-deux nationalitĉs dif- 
fĉrentes, prenant part, pendant huit jours 
consĉcutifs ii des rĉunions, assistant ii 
des representations .thĉatrales, conver- 
sant, discutant ensemble sans la moin
dre difficile, et cela dans une langue 
qui n’6tait d’aucun la langue maternelle.

Cette manifestation se renouvellera en 
1906 ii Genĉve dans des conditions qui 
font prevoir.un succĉs plus grand encore.

Le programme sommaire, que Ton trou- 
vera plus loin, monlrera que, en dehors 
des quelques s6ances de iravail qui doi- 
vent etre oonsacrdes ii la discussion des 
questions spĉtiales interessant les mem
bres dĉjii versĉs dans la pratique de la 
langue, de nombreuses reunions seront 
consacrĉes ii des fetes, ii des representa
tions et .ii des excursions, avec rĉceptions 
organisas de concert avec les autorites 
locales ou avec les groupes particuliere. 
Ces r6unions pourront priscnter de l’int6- 
ret, meme pour les personnes qui n’au- 
raient encore ,que de vagues noŭons sur 
1’Esperanto, car ellos leur perinettront

de juger de la facilitĉ avec laquelle cette 
langue peut s’employer dans la pratique.

P R O G R A M M E  

Mardi 28 aoŭt.
A 8 h. 1/2 soir, au Victoria-Hall. — Ou

verture solennelle dii Congres.

Mercredi 29 aoŭt.

Le matin, ŭ 1'Universitĉ. — Reunions 
prĉparatoires (Commissions, Sections, 
ete.).

A midi, au kiosque des Bastions. — 
Banquet officiel.

Aprĉs-midi, k l'Universite. — Premiere 
Reunion generale.

Soir, au Casino de St-Pierre. — Repre
sentation the&trale.

Jeudi 30 aoŭt
Excursion sur le lae Leman; Rĉcep- 

tion k Vevey par les autorites; Banquet.

Vendredi 31 aoŭt.
Le matin, k l'Universit6. — Deuxiĉme 

Reunion generale.
Apr&s-midi. — R 6ceplion des congres

sistes au pare de la Chŭtelaine; Visite 
du Musee Ariana.

Soir. — Grand bal.

Samedi I  er septembre.

Le matin, k rUnivereite. — Reunion 
des Commissions.

Aprĉs-midi, ii 1'Universite. — Troisiĉme 
Reunion generale.

Soir, au Victoria-Hall. — Closure solen
nelle du Congrĉs.

Dimanche 2 septembre.

Joumee laissee ii la libre disposition

Lundi 3, mardi -I, mercredi ■'> septembre.
Excursion en Suisse: Genĉve, Mon- 

treux-Oberland, Spiez, Interlaekn, Mur
ron, Berne, Genĉve.

Tous les jours.

Matin et soir. — Excursion en automo
bile^ k travers la ville et les environs, 
r6serv6es aux congressistes.

CARTES

Les adherents peuvent dĉs maiutenant 
se procurer la carte officielle du Congrĉs 
(carte verte), dont le ,prix est fix6 ii IO fr. 
Cette carte donne te droit d’assister a 
toutes Ies rĉunions, de .prendre part ii 
toutes les fĉtes (y compris la promenade 
sur le lae), et de recevoir Ies documenta 
n6cessaires pour les travatuc du Congrĉs.

Toute personne possedant une carte de
IO fr. (carte verte) a  le droit de prendre 
pour les membres do sa famille I, 2, 3, ou 
au maximum 4 cartes blanches. Ces Car
les dont le prix esi de 5fr. doniient Ies 
mejn c.s droits que les cartes verles, ŭ l’ex- 
ception du droit de voter et de recevoir 
les documenta du Congrĉs.

Les congressistes sont pries d'envoyer 
leur aii hasion te plus tot possible, pour fa
ciliter te travail des cmploves et 6viter la 
surcharge dans Jes demiers' jours.

Les personnes ipli ont pris sur elles 
de centraliser Ies adhesions sont inslam- 
ment priees de nous les envoyer reguliĉ- 
rement ii date fixe, sans attendre te der- 
nier moment pour nous les envoyer en 
bloc.

FŜTES ET BANOUETS
Herdredi29 aoŭt. Grand banquet offi

ciel, aii kiosque des Bastions.
Prix de la carte: Fr. 2.50.

Jeudi 30 dolli, au cours de l'excursion 
sur te Iae. -- Grand banquet k Vevey. 
avec fĉte, reeeption officielle, reduction sur 
Ies ftiniculaires des alenlours, ete.

Prix dela carte de fĉte: Fr. o.—.

V0YAGES

On fait souvent au Comite local di
versos demandes relalives aux voyages, 
reductions de chemin de fer, ete.

Pour ce qui concerne la partie du trajet 
effectu6e hore de la Suisse, cela ne rentre 
pas dans Ies attributions de ce Comite; ii 
faut s’adresser aux societes nationales, 
qui seules peuvent intervenis

Les groupes nombreux auront en tous 
cas des reductions de billets collectifs, 
meme sur Ies resea)ux qui refusent des 
reductions spĉciales au Congrĉs.

Pour la partie effectu6e en Suisse, les 
Chemins de fer F6deraux ne font aucune 
reduction aux congressistes. Maas ii existe 
un tarif de transporis k prix r6duits pour 
Ies personnes voyageant par societe, sur 
Ies lignes des chemins de fer Federaux.

FRANCE
Les Compagjiies franpaises ont lout- 

tes oonsenti uii rabais de 50( 0/0 pour le 
voyage des congressistes, sur leurs li
gnes, du lieu d’entr6e en France, jus- 
<fu’ii Geneve et retour. Pour faciliter l’ob- 
tention de cos rabais, le Connie centra! 
d’organisalion a delegite 1’agence t Les 
vovages pratiques ». Les participate re- 
cevi-ont un questionnaire sp6cial ii r6- 
pondre et k renvoyer k cette agence, 
pour la demande de rabais. Cesi pour- 
quoi 011 prie de renvoyer ce; ijuestion- 
nairc avant le 14 aoŭt penu' recevoir la 
feuille donnanl droit ŭ ce rabais. II est 
trĉs urgent «pie les personnes qui dĉsi- 
rent adherer au Congrĉs et cpii n’ont pas 
dĉjii onvovĉ leni- adhesion. 1’envoient le 
plus loi possible, pour qu’elles puissent 
recevoir ti lemps te questionnaire neces- 
saire.

EXCURSi0NS
Le Comite local d’organisation popare 

une excursion ŭ travers la Suisse. Voici 
le programme de cette excursion: 

Lundi 3 septembre,—D6part de Genĉve; 
diner ŭ Montretis; ii Interlaken par, la 
ligne Monlreux-Oberland; souper, cou- 
cher.

Mardi 4 septembre. — Excursion et 
dinei- ŭ Mŭrren; retour, soupej- et cou- 
cher ŭ Interlaken.

Mercredi 5 septembre. — Depa r t ; diner 
k Benne et retour ŭ Genĉve.

Coŭt (oomprenant te voyage, les repas 
et te tegemento Hme classe: 57 fi-., Hime 
classe : 47 fr. 50.

Pour ceux qui quitteront l’excursion 
Berne: lime classe: 52 fr., Ime classe: 

43 fr. 50.
Aucune inscription ne sera recue aprĉs 

le 15 aoŭt.
A part cette excursion officielle, Ies 

« Voyages pratiques » 1 avec la permis
sion du Comite Cenlral d’organisation, 
ont 6tudie diversescombinaisons pour les 
personnes qui veulent profi ter de leu r 
voyage ŭ Genĉve ]>our visiter d aulres 
endroits, ou combiner ce voyage avec 
un sĉjour dans quelques villes, pali ex- 
emple:

L io n : oŭ aura lieu te congrĉs de 
I’ « Association francaise pour l avan- 
cement des sedences ». (2-14 aoŭt.)

Marseille: exposition coloniale; con- 
gi-ĉs de e L’Alliance francaise » et de 
la « Societe Geograpliiqtie». (ll-14sept.)

Milan: exposition universelle; XVm>' 
oongrĉs univei-selle dte Ia paix. (15-19 
septembre.) ete.

Combinaison A : permettant de partici- 
per au oongrĉs de I’ « Association fran- 
faise pour l’avancement des sciences », ii 
Lyon; ensuite ŭ l’excursion de ce con
grĉs, de visiter l’exposition de Milan, et

V
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d’arriver ŭ Gejieve i  temps pour le Con
grĜs Esperantiste.

Combiuaison B : pennettant dassister 
an congrĉs de I’ « Association francaise 
pour ravancement des sciences »1 a Lyon, 
et de visiter l’exposition coloniale h Mar
seille, et de se rendtre & Genĉve pour 
le CongrĜs Esperan tiste.

Combinaison C : pennettant de Visitor 
l’exposition de Milan et meme toute Ti
tane, k des conditions spĉcialement fa- 
vorables, apris le Congrĉs et l’Excur- 
cursion k travers la  Suisse.

Les « Voyages pratiques » 1 donneront 
k cc sujet toutes les informations n6ces- 
saires aux personnes qui leur en, feront 
la demande k temps.

PARTIE 

NON OFFICIELLE

POIGNEE DE N O U V ELLES
A Geneve, Le second Congris Universel des 

Activilis Chriliormes s'est ouvert ici samedi dcr- 
nier, au Victoria Hall, devant une assemblee 
des plus cosmopolites.

La lin de la siance fut 
doscope linguiste; on e 
de plus de vingi 
vige, Suide, Espaj 
lande, Bulgarie, Ar

uii veritable katfi-

Alleraagnc, Nor- 
, Bohime, Hongrie, Fin- 
inie, 'Macidoine, Turquie, 

Italie, provinces baltiques, France, Australie, 
Afrique australe, Egypte, Indes, Grice, Bel- 
gique, Dancmark et Angleterre.

Apris ce cinimatographc un peu 6tourdis- 
sant, M. Clark dii combien Ies parUsans de 
1'Esperanto doivent disircr que le moment 
Vienne oŭ une langue internationale rempla- 
cera la multiplici^ des idiomcs, aussi donne- 
t-il pour lerminer la parole ŭ deus ospiran- 
tistes, MM. Dulion et Privat qui saluent le 
congrĉs en Esperanto.

A Rouen. — Fote esperantiste des plus bril- 
lantes ĥ Rouen le samedi 21 juillet, au Cercle 
Amical de la Rue de la Grossc-Horloge.

Le concert dibutait par 1'« Espero», avec 
la musique de M. de Minil, interpreto par 
dL\-liuit cxicutants savamment dirigas par 
Mme N. que Ton devai! ensuite applaudir Iri- 
nitiquement dans deux autres numeros du pro
gramme : « L’air du Printemps », de Samson et 
Dalila, et «La Sirinade de Braga», traduits 
en esperanto par le prisidcnt du Groupe rouen-

La partie instrumentale itai t remarquable- 
ment tenue par MM. E. Leroux, Lecerf, pour 
le violon, et M. Marcel Blamhel, pour le 
violoncelle.

M. Pĉolers, professeur, accompagnait au

La labio du « Relumi,et du Corbcau », ricitie 
en esperanto par la toute jeune demoiselle 
Cantais, a it i fort applaudie.

M. Fournier a fort bien «lit deux monologues 
et son succis sesi maintenu datis Ia saynite: 
« Une demi-lieure d'esperanto », o (t ii avait pour 
dignes partenaires Mile E. Fournier et M. Ch.

lfi enlevie avec un vit brio. - 
t tombi sur le cri giniral de 

» Tipiti dans toute la salle.

petites 6loiIes vcrtes tout heureuses du succis 
remporti par Tidie qu 'ellos reprisentaient, scin- 
tillaient d’u.n idai un peu plus vit aux corsages 
des da mos et aux boutonniires des messieurs.

>s’est fermi nie par une sauterie lort 
et nos aimables espirantistes se sont 
en se promettant bien de ne pas s’ar- 
si bon chemin.

ne savons, ajoute le « Joumal de Rouen »
i le compte rendu de la siance, k qui 

uoivent aller nos oompliments: aux organisa
t ie ,  aux interprites oŭ ŭ la langue du docteur 
Zamenhof.

Au Creusot, — Le samedi 21 juillet a eu 
lipu-ii THfltel do Ville une tris brillante riunion 
esprantisto sous la prisidence de M. le docteur 
Robillard, maire du Creusot et prisident d’hon- 
neur du groupe.

Les espirantistes itaient venus en grand nom
bre, car on devait offrir un souvenir au pri
signi effectif, M. Decouches. Souvenir de re
connaissance pour le zile et le divoueinent 
avec lequcls ii professa Thiver dernier le caure 
espirantiste si riguliirement suivi. Apris Ies 
congratulations oflicielles, Mile D. vini dire 
avec un charme bion personne! la poisie espi- 
rantisle «la Semanto Cette petite piice itai! 
particuliiremenl bien adaplie k la file, car le 
bronze offerl au prisidcni rcpriscntait juslement 
le Semeur.

Puja deux amateurs du Groupe dirent en espe
ranto igalement un petit dialogue sur la paix 
et la guerre qui Iflt particuliircmcnt applaudi.

Enfin, pour terminer la soirie, M. le maire

confirma Foibe ginireusc d'une salle de TH0- 
tel de Ville oŭ le Groupe pourra lenir Thiver 
prochain ses cours du soir.

Los applaudissements chaleureux que sou- 
leva celte nouvelle montrirent mieux que les 
plus iloquents discoure avec quelle reconnais
sance elle itait accueillic.

rialiste de TAin et 

a signatures de Vini

De l’«Eclaireur»

Deux Savoies, sous 
Richard:

«A la siance de la Chambre des diputis 
(France) du 3 'avril 1906, un projet de ri- 
solution signi des 12 diputis Corne!, Meunier, 
Bouhey-AUex, J.-L. Breton, Camuzet, Roblin, 
Bouveri, Thivrier, Boyer, Benezech, Chau- 
viire, Delory, a it i prisemi accompagni d’un 
long rapport et ainsi concu:

«Risolution. — Art. I. — A parUr de 1’an- 
nio scolaire 1907-1908, Titudc de la langue 
internationale Esperanto sera comprise dans 
tous Ies programmes de 1’enseignement publie 
qu> comportent Tenseignement des langues vi- 
vantes..— Cette itude sera facultativc et les 
ilives auront le Choi* entre Fitude de Tanglais, 
de Tallemand, de 1’italien, de Tespagnol, de 
1'arabe et de Tesperanto.»

1« projet de risolution a iti renvoyi A 
la Commission des Baux-.Arts et de TEnsei- 
gnement. II faut espirer qu’il en somra une 

| fois; nos amis esperantiste des groupe des 
grandcs villes ont pramis de ne pas laisser 
dormir la chose: mais nos pauvres diputis 
ont tant do travail et ii fait si chaud I El puis, 
voyez-vous, ii Iau! bien s'occupcr un peu des 

de Sisowalh; ies pauvres peliles oni 
dislraclion cl toul cela prend du

Parmi les dernicrs envois deslinis a TExpo- 
sition du Congris, nous remarquons une splen- 
dide collection de Carles poslales illustries, idi
lie par le Groupe Espirantiste de la «Kolar 
Gold Fields» i  Ceylan. Chaquc carte porte 
les mots esperanto: Kun kora saluto.

L'envoi itai! cmpaqucti dans des numiros du 
«Madras Mai!» contenant de longs articles

Le Groupe de Calcutta a envoji 'deux dili- 
guis qui sont dijŭ en route pour le Congris.

Un Espirantiste divoui, dont nous regrettons 
d-ignorer le nom, ayant avanci la Somme nices- 
saire, Ia traduction russe du livre de MM. Con
tra! et Lcau, « Histoire de la Langue Univer
selle», a i l i  entreprise par un icrivain connu, 
M. Birukov, et sera publiie dans le courant de 
Fannie.

Ce fait ne pourra manquer d’avoir une in
fluence considirable pour notre propagande 
dans les milieux intellectuels slaves.

Esperanto-joumal publiera dans les 
numeros qui vont suivre, le texte integra! 
des diverses produclions admises delini- 
tivement au programme ofliciel de la partie 
thdŭtrale. Les lecteurs du journal pourront 
done avoir sous les yeux pendant les repre- 
sentations le texte des clianls et decla- 
mations, selon le desir exprim6 par de 
nombreux congressistes.

RUSLANDO : Peterburgo.
AUSTROLANDO : Vieno, Praha.
SVEDLANDO : Stockholm.
De nun. mi treege konsilas al ĉiuj 

komercistoj, (hotelistoj, k. t. p.) kiuj havas 
prospektojn, prezarojn, esperante redak
titajn, ke ili sendu ilin al tiuj grupoj. Jam 
kelkaj el ili, al kiuj mi skribis senpere, 
tion faris.

Hodiaŭ mi turnas min al ĉiuj 800 grupoj 
ati kluboj en la mondo, kaj eĉ al la pri
vataj esperantistoj kiuj, logante en urbo 
kie estas nenia grupo, bonvolus reprezenti 
la Esperantistaron en sia urbo; kaj mi 
petas al ili ke ili bonvolu kiel eble plej 
baldaŭ respondi poŝtkarte je supreskri
bita demandaro, skribante nur la simplan 
jes aŭ ne apud la numero de la demandaro.

Sed mi aldonas ion. Estus tre utila ke 
la adreso de la esperanto oficejo de ĉiu 
urbo estu tre simpla. Ekzemple, en urbo 
X., S-ro T. sekretario de la grupo esper
antista iris en la postoficejo)! kaj diris : 
ĉiu leteron, jurnalon, aŭ alian poŝtajon, 
kia alvenos la adreso : Esperanto en X. 
sendu al mi.

Do mi petas ĉiujn grupojn ofi klubojn 
ke ili respondu ankan al jena demando :

e) ĉu oni povas skribi al vi per la 
adreso : Esperanto en X ? Se ne, ekzemple 
se eslas pli ol unu grupo en via urbo, 
bonvolu montri alian simplan adreson. 
Ekz. : Esperanto-oficejo en X.

La grupoj suprecititaj, kiuj jam res
pondi je Ia kvin unuaj demandoj estas 
petataj respondi ankaŭ je tiu nova 
demando.

Sendu ĉiun respondon al S-ro T. Rous
seau, I, faubourg de Bouze, Beaune, 
(C.-d'0) Franclando.

T. ROUSSEAU.

K elkaj praktikaj A fe ro j
OSekvo)

H-e Oni povas ankaŭ organizi la jenan 
sistemon de internacia korespondado.

Ekzemple. — Se S-ro A. el Londono, 
ne esperantisto, deziras korespondi kun 
S-ro B. el Peterburgo, ne-esperantisto, Ii 
skribu sian leteron angle, li sendus ĝin al 
iu angla grupo esperantista, ekzemple al 
tiu de Londono, kiu tradukus ĝin esper
ante^ kaj sendus ĝin al iu grupo rusa, 
ekzemple tiu de Peterburgo; tiu lasta 
grupo tradukus la leteron ruse, kaj sendus 
ĝin al la ricevonto. La sendinto devus 
meti en Ia letero postmarkojn por la 
postelspezoj.

Cu vi konsentas partopreni tiun planon, 
tio estas :

d) ĉu vi konsentas traduki kaj sendi al 
la ricevonto sen prokraste ĉiun al vi 
senditan tradukotan leteron.

Vi farus tiujn servojn al la publiko 
senpage. Tamen, kredeble, la enspezoj de 
via grupo pligrandigus de tio, ĉar vi 
povus peti al la neesperantistoj, kiuj uzus 
ilin, ke ili bonvolu aliĝi al la grupo, kiel 
donacintaj anoj.

Dudek grupoj aŭ kluboj respondis al mi 
jese je ĉiuj demandoj, ili estas :

FRANCLANDO: Parizo, Lyon, Boulogne- 
sur-mer, Brest, Angers, Amiens, Reims, 
le Creusot, Beaune.

ANGLOLANDO : Keighley, Edinburgo
GERM ANLANDO : Stuttgard, Frankfurt.
SVISLANDO : Genevo, Lausanne.
H1SPANLANLAND0 : Valencia.

TUTMONDA LABORA SOCIETO

Ni ricevas tiun leteron :

Estimata Samideano kaj Direktoro,
Mi havas la plezuron informi vin pri la 

fondo en Parizo de „ Tutmonda Labora So
cieto “ (Amika Unuigo de TEsperautistaj 
Geoficistoj kaj Gelaboristoj).

p u  societo estas tute internacia.

Gia celo estas :
t* Disvastigadi Esperandon inter ĉiuj 

gedungitoj.
2° Unuigi la esperantistajn geselajru- 

lojn por plifaciligi la rilatojn inter geofi
cistoj kaj gelaboristoj el simila ofico aŭ 
okupado, kaj per tio havigi senpage al ili 
ĉiujn sciigojn utilajn aŭ necesajn rilat
antajn iliajn profesiojn.

8» Havigi oficojn aŭ laboron al la senla
boraj anoj, ĉu en komerco afi industrio, 
ĉu en administradoj.

4° Ricevi de komercaj firmoj rabatojn 
specialajn por la Societanoj.

Cefaj kondroj por farigi ano de 1’Aso- 
cio :

1° Esti laboristo aŭ oficisto, almenaŭ 
16-jara.

2° Pagi enskriban pagon po unu franko 
(unufoje pagita).

3° Pagi monatan kotizajon po 0,50 t. e. 
fr, 6 po jaro.

Ĉiu ajn persono afi Societo povas aliĝi 
al la Societo kiel honora membro pagante 
fr. 20 jare aŭ fr. 250 unufoje pagitaj.

Tiuokaze, tiu aligintoj estos nomitaj tia
maj honoraj membroj.

Ankaŭ ĉiuj donacoj, eĉ la plej malgran
daj estos ĉiam dankeme akceptitaj.

La Societo havos ĉiumonate revueton 
senpage ricevotan de ĉiu partoprenanta 
ati honora membro.

La Komitato konsistas el :
Prezidanto : S-ro F. Stoeckel;
Vic-Prezidanto : S-ro II. Van Dijck (Ho

lando) ;
Sekretario : S-ro P. Blaise (Belgo);
Sub-Sekretariino : S-no S. Cerf;
Kasisto : S-ro H. Denis;
Bibliotekisto: S-ro L. Carlos (Piemon tano)
Membroj : F-noj B. Duchon kaj A. Sis- 

ler, G. Blaise (Belgo), H. Mailhet, Moury 
kaj E. Stoeckel.

Por ĉiuj aliaj sin turni al la Sekretario,
4. rue Bourg-Tibourg, Paris (IVe).

Esperante, Estimata Sinjoro, ke vi bon
volos sciigi viajn legantojn pri nia Societo, 
je la nomo de Tkomitato, mi vin antaŭe 
dankas.

Kun kora saluto,

Sindone via

P. BLAISE.

FABRIKO DE TULOJ
VUALETOJ SENDESEGNA & NOVADOJ

K. CASIAJ
LYON: iS, rue d’Akare. -

PARIS: I, Boulevard de Strasbourg.

R estau ran t san s fllcool
9, Boti/. Georges Favon et Place de la $ynagogue I

ALBERT BILLAUD

DEJEUNERS ET DINERS a prix Iris modere*
6454 . IUS. «U I

VINS SANS ALCOOL o GLACES

PHARMACIE HAHN
J .  B R U N , Mucccnour

18, Place Longem alle et 29 , Rne  C ro i i- d '0 r  GENĈVE

selon chaque pharmacopee 
English Chemisl — Deutsche Apotheke 

— INTERNACIA APOTEKO — -

Figuet & Richard
Bellegarde (Ain), Franclando

IN T E R N A C IA J  T R A N S P O R T O J
Komisio — Transito— Provisejo

M O»' korespondas esperante

Grandajn vinojn kaj ordinarajn
Kiujn li rikoltis

W° A ,  V E S O U L
en BEAUNE (Co(e-d'0r)

— proponas po moderaj prezoj —

Pour apprendre E sp eranto

L’on emploiera l’i
qui, tris diverses,___ r__  ____
(Morellis degrĉ de culture des itudiants.

^Esperanto en IO Ie?ons, par Th. Cart et 
M. Paonier. -  36' mille. -  Ofr. 75; franco :
O fr. 90.

Grammaire et ezercloes de la langue Interna
tionale Esperanto, par L. de Beaufront. — 
Prix : I fr. 50.

Cours elimentalre desperante, par M. Deligny

thelot. — Prix : 2 fr 
Dictionnaire Esperanto-Franfais, par L. de

Beaufront. — Prix : I fr. 50.

Lettres Commerolales, avec vocabulaire com- 
morcia! en i  langues, par Ch. Lambert et 
P. Berthelot. — Prix : O fr. 50.

Instruado de Esperanto per bildaro' broSurelo 
kun ilustrajoj, por ekzercoj de interparolado. —
25 cent.; franco : 30 cent.

Clef Esperanto, grammaire et petit vocabu
laire, O fr. 05; franco : O fr. IO.

Esperanto, petit manuel en neuf lecons avec

franco : t

S ’a ( l r e * « e r  :

A Genive : ESPERANTO-OFFICE, lo quai 
de 1’Ile.

A Paris : Hachette & Cle, 79, boulevard St- 
Germain; Presa Esperantista Societo, 33, rue
Lacĉpide.

A Londres : Brltlsh Esperanto Association, 13,
Arundel Street, Stand.

A Berlin : Esperanto Verlag, 95, Prinzen-
strasse, ete.

PNEDMATIQDES
P O U R

Cyeles « Motoeyeles  

VOITURETTES 

Voitures

A. Grammont
PONT-DE-CHERUr (kere)

l/ĴD a ison s  d e  f e n i o :

a PA R IS : IO, rue Taitbout
a L Y 0 N : 19, Quai de Retz
a M AR SEILLE : 8, rue Suffren
a TOULOUSE: 4, Boulevard Lazare-Carnot
a GRENOBLE: 14, rue Docteur-Mazt


